
   

 

   

 

Klas 2A 

Altijd meenemen: etui met meerdere pennen /potloden - gum - liniaal of geodriehoek. Leesboek of 

boeken om volgende toetsen te leren. 

vakken  te leren voor de tentamenweek extra materiaal  

Nederlands Hoofdstuk 5:  

• Lezen (kritisch lezen)  

• Woordenschat (woordlijst + 
samenstellingen)  

• Taalverzorging (bijwoordelijke 
bepalingen) 

• Taalverzorging (trappen van vergelijking 
en als en dan)  

• Taalverzorging (verkleinwoorden)  
 
Hoofdstuk 6:  

• Lezen (tekst en publiek)  

• Woordenschat (spreekwoorden en 
uitdrukkingen)  

• Taalverzorging (vaste voorzetsels bij 
werkwoorden)  

• Taalverzorging (werkwoordspelling)  

• Taalverzorging (meervouden op –en, -s, -
ën en –n) 

 
Schrijfopdracht, een betoog schrijven 

Meenemen zwart of blauw 
schrijvende pen. 

Engels  Vocabulary: Game worlds part 1 & part 2 (all 
words) 
Grammar:  

• Talking about quantity: some, any, a lot of  

• Telling a story: present simple 

• Adverbs  
Writing: description of a game world  
Reading: reading texts & questions 
 
Aanvulling havo: bovenstaande + havo woorden + 
gebruik van should, must or have to + wederkerend 
voornaamwoord (reflexive pronoun) 

 

Duits Leestoets  

Frans Leestoets 
 

 

wiskunde  Hoofdstuk 6 voorkennis en 6.1 tm 6.3 
Hoofdstuk 7 helemaal Let op het vmbo hoofdstuk! 
Hoofdstuk 8 voorkennis en 8.1 tm 8.3 

Geodriehoek/liniaal, 
passer, koershoekmeter 
Potlood, pen en 
rekenmachine 
 



   

 

   

 

 

Geschiedenis Leer van hoofdstuk 4 4.1, 4.2 en 4.3 
Vergeet niet naar de samenvattingen te kijken 
op blz 58, blz 61 en blz 64 

 

Aardrijkskunde   

biologie Hoofdstuk 11  

natuur/scheikunde Hoofdstuk 8 Geluid Rekenmachine 

Economie  Hoofdstuk 5 en 7 werkboek. 
 

Rekenmachine 

lichamelijke opvoeding Gewoon les 
 

Gymkleding 
 

CKV  Eigen tekenmateriaal ter 
aanvulling. 
 

 

 

 

 

  



   

 

   

 

Klas 2B 

Altijd meenemen: etui met meerdere pennen /potloden - gum - liniaal of geodriehoek. Leesboek of 

boeken om volgende toetsen te leren. 

vakken  te leren voor de tentamenweek extra materiaal  

Nederlands Hoofdstuk 5:  

• Lezen (kritisch lezen)  

• Woordenschat (woordlijst + 
samenstellingen)  

• Taalverzorging (bijwoordelijke 
bepalingen) 

• Taalverzorging (trappen van vergelijking 
en als en dan)  

• Taalverzorging (verkleinwoorden)  
 
Hoofdstuk 6:  

• Lezen (tekst en publiek)  

• Woordenschat (spreekwoorden en 
uitdrukkingen)  

• Taalverzorging (vaste voorzetsels bij 
werkwoorden)  

• Taalverzorging (werkwoordspelling)  

• Taalverzorging (meervouden op –en, -s, -
ën en –n) 

 
Schrijfopdracht, een betoog schrijven 
 

Meenemen zwart of blauw 
schrijvende pen. 
 

Engels  Vocabulary: Game worlds part 1 & part 2 (all 
words) 
Grammar:  

• Talking about quantity: some, any, a lot of  

• Telling a story: present simple 

• Adverbs  
Writing: description of a game world  
Reading: reading texts & questions 
 
Aanvulling havo: bovenstaande + havo woorden + 
gebruik van should, must or have to + wederkerend 
voornaamwoord (reflexive pronoun) 

 

Duits Leestoets 
 

 

Frans Leestoets 
 

 



   

 

   

 

wiskunde  Hoofdstuk 6 voorkennis en 6.1 tm 6.3 
Hoofdstuk 7 helemaal Let op het vmbo hoofdstuk! 
Hoofdstuk 8 voorkennis en 8.1 tm 8.3 

Geodriehoek/liniaal, 
passer, koershoekmeter 
Potlood, pen en 
rekenmachine 
 
 

Geschiedenis H4: 4.1 4.2 en 4.3. Leer de PowerPoint uit de 
lesbrieven en leer begrippen op Quizlet 
https://quizlet.com/join/Dk5B6Sxq2 
+ samenvattingen en de tijdbalk 
 

 

Aardrijkskunde  
 

- 

biologie Hoofdstuk 11 
 

 

natuur/scheikunde Hoofdstuk 8 Geluid rekenmachine 

Economie  Hoofdstuk 5 en 7 werkboek. 
 

rekenmachine 

lichamelijke opvoeding Gewoon les 
 
 

Gymkleding 
 

CKV  
 

Eigen tekenmateriaal ter 
aanvulling. 
 

 

 

  

https://quizlet.com/join/Dk5B6Sxq2


   

 

   

 

Klas 2C 

Altijd meenemen: etui met meerdere pennen /potloden - gum - liniaal of geodriehoek. Leesboek of 

boeken om volgende toetsen te leren. 

vakken  te leren voor de tentamenweek extra materiaal  

Nederlands Hoofdstuk 5:  

• Lezen (kritisch lezen)  

• Woordenschat (woordlijst + 
samenstellingen)  

• Taalverzorging (bijwoordelijke bepalingen) 

• Taalverzorging (trappen van vergelijking en 
als en dan)  

• Taalverzorging (verkleinwoorden)  
 
Hoofdstuk 6:  

• Lezen (tekst en publiek)  

• Woordenschat (spreekwoorden en 
uitdrukkingen)  

• Taalverzorging (vaste voorzetsels bij 
werkwoorden)  

• Taalverzorging (werkwoordspelling)  

• Taalverzorging (meervouden op –en, -s, -ën 
en –n) 

 
Schrijfopdracht, een betoog schrijven 
 

Meenemen zwart of blauw 
schrijvende pen. 
 

Engels  Vocabulary: Game worlds part 1 & part 2 (all words) 
Grammar:  

• Talking about quantity: some, any, a lot of  

• Telling a story: present simple 

• Adverbs  
Writing: description of a game world  
Reading: reading texts & questions 
 
Aanvulling havo: bovenstaande + havo woorden + 
gebruik van should, must or have to + wederkerend 
voornaamwoord (reflexive pronoun) 

 

Duits Leestoets 
 

 

Frans Leestoets 
 

 

wiskunde  Hoofdstuk 6 voorkennis en 6.1 tm 6.3 
Hoofdstuk 7 helemaal Let op het vmbo hoofdstuk! 
Hoofdstuk 8 voorkennis en 8.1 tm 8.3 

Geodriehoek/liniaal, 
passer, koershoekmeter 
Potlood, pen en 
rekenmachine 



   

 

   

 

 
 

Geschiedenis H4: 4.1 4.2 en 4.3. Leer de PowerPoint uit de 
les en begrippen op Quizlet 
https://quizlet.com/join/Dk5B6Sxq2 
 

 

Aardrijkskunde   

biologie Hoofdstuk 11 
 

 

natuur/scheikunde Hoofdstuk 8 Geluid rekenmachine 

Economie  Hoofdstuk 5 en 7 werkboek. 
 

rekenmachine 

lichamelijke opvoeding Gewoon les 
 

Gymkleding 
 

CKV  Eigen tekenmateriaal ter 
aanvulling. 
 

 

 

  

https://quizlet.com/join/Dk5B6Sxq2


   

 

   

 

Klas 2D 

Altijd meenemen: etui met meerdere pennen /potloden - gum - liniaal of geodriehoek. Leesboek of 

boeken om volgende toetsen te leren. 

vakken  te leren voor de tentamenweek extra materiaal  

Nederlands Hoofdstuk 5:  

• Lezen (kritisch lezen)  

• Woordenschat (woordlijst + 
samenstellingen)  

• Taalverzorging (bijwoordelijke 
bepalingen) 

• Taalverzorging (trappen van vergelijking 
en als en dan)  

• Taalverzorging (verkleinwoorden)  
 
Hoofdstuk 6:  

• Lezen (tekst en publiek)  

• Woordenschat (spreekwoorden en 
uitdrukkingen)  

• Taalverzorging (vaste voorzetsels bij 
werkwoorden)  

• Taalverzorging (werkwoordspelling)  

• Taalverzorging (meervouden op –en, -s, -
ën en –n) 

 
Schrijfopdracht, een betoog schrijven 
 

Meenemen zwart of blauw 
schrijvende pen. 
 

Engels  Vocabulary: Game worlds part 1 & part 2 (all 
words) 
Grammar:  

• Talking about quantity: some, any, a lot of  

• Telling a story: present simple 

• Adverbs  
Writing: description of a game world  
Reading: reading texts & questions  
 

Pen, marker (als je dat fijn 
vindt)  

Duits Leestoets 
 

 

Frans Leestoets 
 

 

wiskunde  Hoofdstuk 6 voorkennis en 6.1 tm 6.3 
Hoofdstuk 7 helemaal Let op het vmbo hoofdstuk! 
Hoofdstuk 8 voorkennis en 8.1 tm 8.3 

Geodriehoek/liniaal, 
passer, koershoekmeter 
Potlood, pen en 
rekenmachine 
 



   

 

   

 

Geschiedenis  

nvt 
 

Aardrijkskunde Leren Hoofdstuk 1 
 

 

biologie Hoofdstuk 11 
 

 

natuur/scheikunde Hoofdstuk 8 Geluid 
 

rekenmachine 

Economie  Hoofdstuk 5 en 7 werkboek. 
 

rekenmachine 

lichamelijke opvoeding Gewoon les 
 
 

Gymkleding 
 

CKV  Eigen tekenmateriaal ter 
aanvulling. 
 

 

 

 

  



   

 

   

 

Klas 2E 

Altijd meenemen: etui met meerdere pennen /potloden - gum - liniaal of geodriehoek. Leesboek of 

boeken om volgende toetsen te leren. 

vakken  te leren voor de tentamenweek extra materiaal  

Nederlands Hoofdstuk 5:  

• Lezen (kritisch lezen)  

• Woordenschat (woordlijst + 
samenstellingen)  

• Taalverzorging (bijwoordelijke 
bepalingen) 

• Taalverzorging (trappen van vergelijking 
en als en dan)  

• Taalverzorging (verkleinwoorden)  
 
Hoofdstuk 6:  

• Lezen (tekst en publiek)  

• Woordenschat (spreekwoorden en 
uitdrukkingen)  

• Taalverzorging (vaste voorzetsels bij 
werkwoorden)  

• Taalverzorging (werkwoordspelling)  

• Taalverzorging (meervouden op –en, -s, -
ën en –n) 

 
Schrijfopdracht, een betoog schrijven 
 

Meenemen zwart of blauw 
schrijvende pen. 
 

Engels  Vocabulary: Game worlds part 1 & part 2 (all 
words) 
Grammar:  

• Talking about quantity: some, any, a lot of  

• Telling a story: present simple 

• Adverbs  
Writing: description of a game world  
Reading: reading texts & questions 
 
Aanvulling havo: bovenstaande + havo woorden + 
gebruik van should, must or have to + wederkerend 
voornaamwoord (reflexive pronoun) 

 

Duits Leestoets 
 

 

Frans Leestoets 
 

 



   

 

   

 

wiskunde  Hoofdstuk 6 voorkennis en 6.1 tm 6.3 
Hoofdstuk 7 helemaal Let op het vmbo hoofdstuk! 
Hoofdstuk 8 voorkennis en 8.1 tm 8.3 

Geodriehoek/liniaal, 
passer, koershoekmeter 
Potlood, pen en 
rekenmachine 
 

Geschiedenis nvt  

Aardrijkskunde Leren hoofdstuk 1  

biologie Hoofdstuk 11 
 

 

natuur/scheikunde Hoofdstuk 8 Geluid rekenmachine 

Economie  Hoofdstuk 5 en 7 werkboek. rekenmachine 

lichamelijke opvoeding Gewoon les 
 
 

Gymkleding 
 

CKV  Eigen tekenmateriaal ter 
aanvulling. 
 

 

 

 

  



   

 

   

 

Klas 2F 

Altijd meenemen: etui met meerdere pennen /potloden - gum - liniaal of geodriehoek. Leesboek of 

boeken om volgende toetsen te leren. 

vakken  te leren voor de tentamenweek extra materiaal  

Nederlands Hoofdstuk 5:  

• Lezen (kritisch lezen)  

• Woordenschat (woordlijst + 
samenstellingen)  

• Taalverzorging (bijwoordelijke 
bepalingen) 

• Taalverzorging (trappen van vergelijking 
en als en dan)  

• Taalverzorging (verkleinwoorden)  
 
Hoofdstuk 6:  

• Lezen (tekst en publiek)  

• Woordenschat (spreekwoorden en 
uitdrukkingen)  

• Taalverzorging (vaste voorzetsels bij 
werkwoorden)  

• Taalverzorging (werkwoordspelling)  

• Taalverzorging (meervouden op –en, -s, -
ën en –n) 

 
Schrijfopdracht, een betoog schrijven 

Meenemen zwart of blauw 
schrijvende pen. 
 

Engels  Vocabulary: Game worlds part 1 & part 2 (all 
words) 
Grammar:  

• Talking about quantity: some, any, a lot of  

• Telling a story: present simple 

• Adverbs  
Writing: description of a game world  
Reading: reading texts & questions 

 

Duits Leestoets 
 

 

Frans  

Leestoets 
 

 

wiskunde  Hoofdstuk 6 voorkennis en 6.1 tm 6.3 
Hoofdstuk 7 helemaal Let op het vmbo hoofdstuk! 
Hoofdstuk 8 voorkennis en 8.1 tm 8.3 

Geodriehoek/liniaal, 
passer, koershoekmeter 
Potlood, pen en 
rekenmachine 
 



   

 

   

 

Geschiedenis nvt  

Aardrijkskunde Leren hoofdstuk 1  

biologie Hoofdstuk 11 
 

 

natuur/scheikunde  
Hoofdstuk 8 Geluid 

Rekenmachine 

Economie  Hoofdstuk 5 en 7 werkboek. 
 

Rekenmachine 

lichamelijke opvoeding Gewoon les 
 
 

Gymkleding 
 

CKV  Eigen tekenmateriaal ter 
aanvulling. 
 

 

 


